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Quer um novo Plano de Carreira?

Pergunte-me como!

Filie-se ao Sindjus,
que garantiu aumento

mesmo quando o
governo impôs arrocho.

Filie-se ao Sindjus,
que sempre defendeu

a nossa categoria
como um todo.

Filie-se ao Sindjus,
que oferece segurança,

serviços e lazer
aos servidores.

Filie-se ao Sindjus,
que já conquistou

três Planos de
Cargos e Salários.

Foi publicada no Diário Oficial desta
segunda-feira (20) a resolução do
presidente do STF que institui a Comissão
Interdisciplinar para elaborar a proposta
de revisão do Plano de Cargos e Salários.
A Comissão será formada por
representantes de cada órgão e entidades
sob a coordenação do STF, CNJ, TSE, STJ,
CJF, STM, TST, CSJT, TJDFT, FENAJUFE e
SINDJUS. Segundo o coordenador-geral do
Sindjus, Roberto Policarpo, “a união da
categoria será fundamental para para
garantir um bom plano, que contemple
os interesses de todos”, afirma Policarpo.
Veja algumas das propostas que o
Sindicato defenderá na comissão:

Criada a Comissão Interdisciplinar
PARA ANALISTAS
a) equiparação salarial a carreiras com
atribuições semelhantes, de modo que
os vencimentos iniciais cheguem a
R$ 13.600,00 e, no final da carreira, sejam
de R$ 19.451,00.
b) Mudar a nomenclatura. Seguindo a
tendência de carreiras semelhantes,
os analistas passariam a ser chamados
de consultores.
c) Reservar à carreira as funções comissio-
nadas destinadas a atribuições específicas,
como peritos, contadores, depositários.
d) Melhorar a remuneração do cargo efetivo,
não as gratificações. Isso, além de dar segu-
rança à carreira, reflete na aposentadoria.

e) Garantir que os analistas bacharelados
em Direito participem do Quinto
Constitucional, disputando as vagas que
hoje são destinadas a OAB.

PARA TÉCNICOS
a) Equiparação salarial a carreiras de
atribuições semelhantes, de modo que os
vencimentos iniciais dos técnicos cheguem
a R$ 9.186,74 e, no final da carreira,
sejam de R$ 14.836, 84.
b) Mudar os requisitos para preencher o cargo.
c) Mudar a nomenclatura do cargo,
também seguindo a tendência de carreiras
semelhantes, onde passaram a ser
chamados de técnicos especializados.
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Será nesta sexta (24) a segunda Oficina de Delineamento de
Cargos Efetivos, desta vez com os técnicos. O evento, no Hotel Na-
cional, começa às 9h com café da manhã e termina às 19h. Sob a
coordenação do consultor e especialista em gestão de pessoas,
Angelino Rabelo dos Santos, e do coordenador-geral do Sindjus,
Roberto Policarpo, os técnicos discutirão suas atribuições, dando
continuidade à construção do Plano de Carreira.

A programação será com grupos temáticos, e inicia com um
debate sobre modernização dos cargos de provimento efetivo e
atualização das atribuições. Em seguida serão discutidos os requi-
sitos essenciais ao desempenho das atribuições. Para finalizar, os
servidores apresentarão os resultados dos trabalhos dos grupos.

A participação dos servidores é essencial. “Precisamos moderni-
zar nosso Plano de Carreira, para adequá-lo à realidade e às ne-
cessidades específicas dos servidores do Judiciário e do Ministério
Público”, afirma o coordenador-geral do Sindjus, Roberto Policar-
po. Por isso, também é importante responder o Questionário de
Delineamento dos Cargos Indispensáveis, disponível no site do Sind-
jus: “Ele é essencial para o desenvolvimento da oficina”, explica o
consultor Angelino Rabelo.

A vez dos técnicos

Policarpo: “Precisamos
adequar os salários à
realidade dos servidores”

PLANO DE CARREIRA

Você ainda pode escolher o grupo que vai agitar nossa festa

de final de ano. A banda Skank teve um contratempo e não

poderá comparecer. Por isso, vamos consultar novamente os

servidores para escolher entre: Rappa; Daniela Mercury; Gilberto

Gil; Lulu Santos; e a dose dupla Biquíni Cavadão e Monobloco.

Vote! Sua participação é essencial! A enquete está

disponível no site www.sindjusdf.org.br até sexta (24).

NOVA ENQUETE

Com que banda eu vou?
Com a crise financeira mundial, surgiram

especulações sobre cortes nos investimentos
com pessoal. Alguns servidores ficaram

apreensivos com a possibilidade desse quadro
atrapalhar o andamento do novo Plano de

Carreira. Entretanto, é bom lembrar que nós já
passamos por isso em 2002, quando o país

sofreu com a crise asiática. E deu tudo certo.
Naquela época, a receita foi mobilização e
negociação. Vamos repeti-la agora, sempre
garantindo a unidade da nossa categoria.

Mobilização enegociação


